XV Mistrzostwa Polski w warcabach aktywnych
64 polowych
Regulamin – Komunikat Organizacyjny
I.

Organizatorzy
Z upoważnienia Polskiego Związku Warcabowego organizatorami turnieju są:
 Uczniowski Klub Sportowy Struga Marki
 Urząd Miasta Marki

II.

Termin i miejsce
18 listopada 2017 (sobota)
Zespół Szkół Nr 2 w Markach, ulica Wczasowa 5
10:00 otwarcie recepcji zawodów
10:45 sprawdzenie listy uczestników
11:00 rozpoczęcie turnieju
18:00 zakończenie

III.

Mistrzostwa Polski
W ramach turnieju ustalona zostanie klasyfikacja w kategoriach:
 MP Juniorów/Juniorek do lat 13 (ur. 2004 i młodsi);
 MP mężczyzn/kobiet (bez ograniczeń wiekowych).

IV.

Warunki uczestnictwa
Warunkiem dopuszczenia zawodników oraz klubów do gry w mistrzostwach jest posiadanie
aktualnej licencji zawodniczej oraz klubowej na uprawianie dyscypliny warcaby, dokonania
zgłoszenie i opłaty w terminie określonym w tym komunikacie. Przystąpienie do rozgrywek
jest równoznaczne z akceptacją i zgodą na podporządkowanie się wszystkim przepisom
i regulaminom obowiązującym w Polskim Związku Warcabowym.

V.

Koszty uczestnictwa
 opłata startowa do turnieju wynosi 50 zł dla uczestników urodzonych w 2003 roku lub
wcześniej oraz 30 zł dla młodszych;
 opłata startowa jest wyższa o 100% dla zawodników niezrzeszonych oraz z klubów
posiadających zaległości finansowe wobec PZWarc;
 opłata za wpisowe winna być uiszczona na rachunek UKS Struga Marki: 82 1240 6335
1111 0010 6587 2809 w terminie do 15 listopada 2017, lub gotówką bezpośrednio przed
zawodami.
Informacje techniczne
a. Turnieje zostaną przeprowadzone systemem szwajcarskim klasycznym na dystansie 7
rund lub systemem kołowym w zależności od ilości uczestników.
b. Tempo gry:
i. W kategoriach do lat 13 tempo gry wynosi 10 minut dla zawodnika na
zakończenie partii;
ii. W kategorii open tempo gry przy użyciu zegarów Fischera wynosi 7 minut dla
zawodnika + 5 sekund na każdy ruch;
W przypadku braku odpowiednich zegarów elektronicznych – 10 minut dla
zawodnika na całkowite zakończenie partii.

VI.
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c. Mistrzostwa zostaną rozegrane na zasadzie mini meczy z:
i. losowaniem ruchów i pozycji (tzw. latająca warcaba) w grupach powyżej lat
13;
ii. losowaniem pierwszego ruchu białych w grupach do lat 13.
Szczegóły dotyczące minimeczy oraz tablica z pozycjami do wylosowania
zamieszczone są w internecie na stronie PZWarc:
http://www.warcaby.pl/regulaminy/regulamin-minimecze;
d. Obowiązują przepisy Kodeksu Warcabowego.
VII.

Nagrody
 Puchary za miejsca I-III w kategoriach do lat 13 i open oraz dla najlepszych zawodniczek i
zawodników do lat 8, 10 i 16;
 Nagrody finansowe – 100% wpisowego;
 Nagrody pieniężne za miejsca I-III w kategoriach do lat 13 i open.

VIII.

Zgłoszenia
Zgłoszenie zawodników należy przesyłać w terminie do 15 listopada na adres
uksstruga@marki.net.pl.

IX.

Dyrektor turnieju
Dyrektorem turnieju jest kol. Jarosław Suchecki tel. 22 78 13 336, email:
uksstruga@marki.net.pl.

X.

Uwagi końcowe
 Dojazd z dworca PKP Warszawa Wschodnia autobusami nr 140 i 738, wysiadamy
w Markach na przystanku „Struga” (I strefa biletowa);
 Za zdolność zawodników do startu (aktualne badanie lekarskie) oraz ich ubezpieczenie
odpowiedzialny jest klub delegujący swoich zawodników;
 Za wypłatę nagród, wystawianie faktur dla klubów i inne rozliczenia finansowe odpowiada
Dyrektor Turnieju;
 Podczas ceremonii rozpoczęcia, rozgrywania partii i dekoracji zawodnicy zobowiązani
są do noszenia strojów sportowych swojego klubu;
 Nieobecność podczas ceremonii zakończenia jest równoznaczna z dyskwalifikacją
bez prawa do jakichkolwiek roszczeń;
 Za obsługę finansową (rachunki, przelewy dla podwykonawców i klubów) odpowiada UKS
Struga Marki. Osobą do kontaktu w tych sprawach jest Dyrektor Turnieju;
 Wszelkie sytuacje szczególne i indywidualne należy zgłosić do biura PZWarc nie później
niż do 15 października 2017;
 W przypadku niejasności, organizatorzy zastrzegają sobie prawo do ostatecznej
interpretacji regulaminu.
 Uczestnik wyraża zgodę, na formę otwartą dla innych osób, a także na filmowanie
i fotografowanie przebiegu zajęć. Udział w turnieju jest jednoznaczny ze zgodą
na wykorzystanie przez Organizatora wizerunku uczestnika w celach promocyjno –
informacyjnych. Uczestnik turnieju wyraża zgodę na bezpłatne wykorzystanie swojego
wizerunku na potrzeby promocji turnieju w przypadku transmisji on-line turnieju,
publikacji zdjęć, filmów z turnieju i imprez okolicznościowych organizowanych przez UKS
STRUGA i jego patronów i donatorów.
 Zgłoszenie udziału w turnieju jest równoznaczne z przyjęciem do wiadomości
i zaakceptowaniem niniejszego regulaminu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie
danych osobowych ich podopiecznych przez Organizatora zgodnie z zasadami określonymi
w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z
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2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zmianami). Dane przetwarzane będą przez UKS STRUGA z
siedzibą w Markach, ul. Wczasowa 5 w celach informacyjnych, organizacyjnych turnieju,
promocyjnych i marketingowych i w zakresie umożliwiającym weryfikację wieku
zawodników oraz publikację wyników (imię, nazwisko, data urodzenie, klub lub
miejscowość).
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwia udział w
turnieju.
Dane osobowe przekazane Organizatorowi przez Uczestników będą przetwarzane przez
Organizatora wyłącznie w celu związanym z realizacją turnieju. Administratorem danych
osobowych przetwarzanych w związku z realizacją turnieju jest Organizator.
Każdy Uczestnik turnieju posiada prawo wglądu do swoich danych osobowych,
do ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia. Regulamin dostępny jest w siedzibie
Organizatora oraz na stronie www.warcaby.pl.

Serdecznie zapraszamy do licznego udziału!
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